
 

 

 ش.م.ب. القابضة  نفستكوربإ
 سابقاً( ش.م.ب. نفستكوربإبنك )

 

 القوائم  
 المالية  

 المرحلية الموحدة المختصرة  

   2019ديسمبر  31

 2020السنة المالية 





  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  بإنفستكور

  لألرباح أو الخسائرالمختصرة  الموحدةالقوائم المرحلية   3 صفحة
 

 

 ب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(إنفستكور
 القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر 

  2019 ديسمبر 31المنتهية في ة الستة أشهر لفتر

 بماليين الدوالرات األمريكية  

يوليو إلى  
  ديسمبر
2019  

يوليو إلى  
  ديسمبر
 ات إيضاح   2018

     

     دخل الرسوم  
      

 4 83  87 رسوم موجودات مدارة 

 4 67  85 رسوم الصفقات       

  150  172 دخل الرسوم )أ(

     
     ودات  دخل الموج

  15  (3) الملكية الخاصة   اتاستثمار     

  12  7 استثمارات إدارة االئتمان      

  3  1 استثمارات العائد المطلق        
  11  15 استثمارات عقارية      
  2  1 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة      
  6  4 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى      

        1

3

3 

  49  25 األجل )ب(  دخل الموجودات بإستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة  102

  -  (11) تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة األجل )ج(     

  199  186 ج(إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )ب( + )          

 19 (1)  (2) االضمحالل   اتمخصص      

 4 (26)  (16) مصروفات الفوائد      
  (111)  (116) مصروفات تشغيلية      

     
  61  52 الربح قبل الضرائب  

  (3)  (4) مصروف ضريبة الدخل       

  58  48 الربح للفترة* 

  58  59 لعادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة األجل  الربح للفترة بإستثناء تغيرات القيمة ا 

     الربح للفترة العائد إلى:      
  58  48 حملة أسهم الشركة األم 

  -  0 حقوق غير مسيطرة 
 48  58  

     األرباح للسهم  
  0.76  0.67 ر أمريكي(النصيب األساسي للسهم العادي في األرباح العائد إلى حملة أسهم الشركة األم )دوال 

  0.74  0.65 النصيب المخفض بالكامل للسهم العادي في األرباح العائد إلى حملة أسهم الشركة األم )دوالر أمريكي(
      

 

 * الربح للفترة المستخدم الحتساب النصيب األساسي والمخفض بالكامل للسهم العادي في األرباح ومجموع الدخل الشامل 

 
 
 
 

 ن محفوظ بن سعد العارضي محمد ب

 التنفيذيمجلس اإلدارة رئيس 
  جان إريك باك 

 المدير المالي
 

 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائممن هذه اَ جزء  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  بإنفستكور

 المختصرة للدخل الشامل اآلخر  الموحدةالقائمة المرحلية  4 صفحة
 

 ب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(إنفستكور
 مختصرة للدخل الشامل اآلخرال القائمة المرحلية الموحدة

  2019 ديسمبر 31المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 

 الدوالرات األمريكية  نبماليي

يوليو إلى 
 ديسمبر
2019  

يوليو إلى 
 ديسمبر

 إيضاحات 2018
     

  58  48  للفترةالربح 

     
     ائرالخسإلى قائمة األرباح أو دخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تدويره ال

  3  0 تحوطات التدفقات النقدية  –تغيرات القيمة العادلة 

  (1)  (2) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –تغيرات 

     
     الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تدويره إلى قائمة األرباح أو الخسائر 

  (4)  - قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بال –تغيرات 

  (2)  (2) الخسارة الشاملة األخرى  

     
  56  46 مجموع الدخل الشامل 

          

     العائد إلى: دخل الشامل اآلخر ال

  56  46 حملة أسهم الشركة األم  

  -  0 حقوق غير مسيطرة 

 46  56  

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي 

 التنفيذيمجلس اإلدارة رئيس 
  جان إريك باك 

 المدير المالي
 
 

 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائممن هذه اَ جزء  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  بإنفستكور

 للمركز المالي المختصرة الموحدة ائمة المرحلية الق 5 صفحة
 

 

 ب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(إنفستكور
 المالي  للمركزالمختصرة الموحدة لمرحلية االقائمة 

 2019ديسمبر  31
 

 الدوالرات األمريكية بماليين

 ديسمبر 31
2019  

 2019يونيو  30
 اتإيضاح )مدققة(

     الموجودات      
     

  57  176 نقد وأموال قصيرة األجل

  333  105 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى

 18 44  50 للمشتقاتلة الموجبة القيمة العاد

 5 364  410 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 6 82  136 سلف

 7 334  419 واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها 
     

     االستثمارات المشتركة

 8 505  567 الملكية الخاصة استثمارات 

 9 332  356 استثمارات إدارة االئتمان 

 10 112  100 ارات العائد المطلقاستثم

 11 68  72 استثمارات عقارية

 12 -  2 استثمارات في رأس المال االستراتيجي 
     

  1,017  1,097 مجموع االستثمارات المشتركة
 

 

  
 

 

 13 37  145 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات

 14 38  61 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 15 55  69 ت غير ملموسة موجودا
 
 

    

  2,361  2,668 مجموع الموجودات 
 
 

    

     
     المطلوبات وحقوق الملكية  

     

     المطلوبات 
     

 16 241  202 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 18 23  31 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

 17 889  1,214 تمويل 

 20 63  88 رسوم مؤجلة
     

  1,216  1,535 مجموع المطلوبات 
     

     حقوق الملكية  
  123  123 رأس مال األسهم الممتازة

  200  200 العادية مالقيمة االسمية لألسه

  321  316  احتياطيات

  ( 74)  ( 90) أسهم خزانة

  540  586 أرباح مبقاة 

  987  1,012 لمقترحة واالحتياطيات األخرى  األسهم العادية بإستثناء التوزيعات احملة حقوق 
     

  38  - مقترحة توزيعات

  ( 3)  ( 3) احتياطيات أخرى 

  -  1 حقوق غير مسيطرة 
     

  1,145  1,133 مجموع حقوق الملكية 
     

  2,361  2,668 الملكية   مجموع المطلوبات وحقوق

 

  

 
 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي 

 التنفيذياإلدارة  مجلسرئيس 
  جان إريك باك 

 المدير المالي
 

 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائممن هذه اَ جزء  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة   بإنفستكور

 المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية الموحدة القائمة المرحلية  6 صفحة

 

 
 ب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(إنفستكور
  حقوق الملكية للتغيرات في المختصرة الموحدة المرحلية القائمة 
  2019ديسمبر  31المنتهية في الستة أشهر  لفترة

  احتياطيات أخرى    احتياطيات   

 األمريكية  ت بماليين الدوالرا

رأس مال  
األسهم  
 الممتازة 

رأس مال  
األسهم  
 العادية 

عالوة إصدار  
  أسهم

 احتياطي  
 قانوني

احتياطي  
القيمة  
 المجموع  العادلة  

 أسهم 
 الخزانة 

 أرباح  
 مبقاة 

توزيعات  
 رحة مقت

 تحوطات  
 التدفقات 
 النقدية 

 احتياطي  
إعادة تقييم  
الممتلكات  
 المجموع  والمعدات 

 حقوق  
 غير 

 مسيطرة  
 مجموع  

 حقوق الملكية  
─────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────── 
──────────── 

────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── ─────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
               

 1,123 - (5) 4 (9) 41 447 (5) 322 (7) 100 229 200 123   2018يوليو  1الرصيد في  

               
 56 - 3 - 3 - 58 - (5) (5) - - - -    مجموع الدخل الشامل

               
استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح 

 - - (0) (0) - - 0 - - - - - - - المبقاة

               
منها  محسوما   -مشتراة خالل الفترة أسهم خزانة 
 ( 13) - - - - - - ( 13) - - - - - - المباعة والمكتسبة األسهم 

               
محسوما  منها  –خسارة من اكتساب أسهم الخزانة 

 - - - - - - - 2 (2) - - (2) - - مكسب من األسهم المباعة   

               
 ( 41) - - - - ( 41) - - - - - - - - مدفوعة   2018للسنة المالية  معتمدة توزيعات 

                ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── ──────────── ──────────── 
 1,125 - (2) 4 (6) - 505 ( 16) 315 ( 12) 100 227 200 123 2018ديسمبر   31الرصيد في  

 ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── ──────────── ──────────── 

 1,145 - (3) 4 (7) 38 540 ( 74) 321 ( 16) 100 237 200 123   2019يوليو  1الرصيد في  

               
عرض نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد إعادة 

 (2) - - - - - (2) - - - - - - - ( 25)إيضاح  16التقارير المالية رقم 

 ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── ──────────── ──────────── 
 1,143 - (3) 4 (7) 38 538 ( 74) 321 ( 16) 100 237 200 123 )معاد عرضه( 2019يوليو  1الرصيد في  

 46 - 0 - 0 - 48 - (2) (2) - - - -    مجموع الدخل الشامل               

               
استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح 

 - - (0) (0) - - 0 - - - - - - - المبقاة

منها  محسوما   -مشتراة خالل الفترة أسهم خزانة                

 ( 19) - - - - - - ( 19) - - - - - - المكتسبة المباعة واألسهم 

محسوما  منها  –خسارة من اكتساب أسهم الخزانة                

 - - - - - - - 3 (3) - - (3) - - مكسب من األسهم المباعة   

               
 1 1 - - - - - - - - - - - - استثمار في شركة تابعة 

               
 ( 38) - - - - ( 38) - - - - - - - - مدفوعة  2019للسنة المالية  عتمدة متوزيعات 

                ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── ─────────── ─────────── 
 1,133 1 (3) 4 (7) - 586 ( 90) 316 ( 18) 100 234 200 123 2019ديسمبر   31الرصيد في  

 ══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════
═ 

══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 

 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائممن هذه اَ جزء  25إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 للتدفقات النقديةالمختصرة دة الموحالقائمة المرحلية  7 صفحة
 

 

 ة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(ب القابضإنفستكور
  لتدفقات النقديةلالمرحلية الموحدة المختصرة  قائمةال

  2019 ديسمبر 31المنتهية في الستة أشهر  لفترة
 

 الدوالرات األمريكيةبماليين 

 ديسمبر -يوليو 
2019  

 ديسمبر -يوليو 
 إيضاحات  2018

      األنشطة التشغيلية      

   61  52 الضرائب    الربح قبل
      في الربح قبل الضرائب: تعديالت للبنود غير النقدية 

   3  7 استهالك  
 19  1  2 مخصصات االضمحالل 
   3  2 االقتراضات وعقود اإلدارة  إطفاء تكاليف معامالت 

   10  11   المؤجلة  مكافآت الموظفين

   78  74 المعدل للبنود غير النقديةالربح التشغيلي  
      

      التغيرات في: 

      
      التشغيلي  رأس المال

 5  59  (50)  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  
 6  (3)  (56) سلف

 7  104  (85) استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة 
 16  (104)  (38) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 20  (14)  3 رسوم مؤجلة 
      االستثمارات المشتركة        

 8  30  (62) الملكية الخاصة  اتاستثمار
 9  (29)  (22) استثمارات إدارة االئتمان  
 10  32  12 استثمارات العائد المطلق  

 11  3  (4) استثمارات عقارية 
   -  (2) استثمارات في رأس المال االستراتيجي

   2  (6) القيمة العادلة للمشتقات 
   (2)  (5) ضريبة الدخل المدفوعة

 156  (241) األنشطة التشغيليةمن )المستخدم في( صافي النقد 
  

       
      األنشطة التمويلية

      
 17  53  219 محسوما  منه تكاليف المعاملة واإلصدارات الجديدة -تمويل 

   (17)  (26) صافي -أسهم خزانة مشتراة 

   (41)  (38) أرباح أسهم مدفوعة

   (5)  155 األنشطة التمويلية (المستخدم في)من صافي النقد 

      
      ةاألنشطة االستثماري

      
 14  -  (18) إقتناء شركة تابعة

   (32)  (1) استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

   (3)  (4) استثمار في ممتلكات ومعدات 

   (35)  (23) ةاالستثماري األنشطة صافي النقد المستخدم في

      

   116  (109) النقد وما في حكمه فيالزيادة )النقص( صافي 

   369  390   الفترةبداية النقد وما في حكمه في 

   485  281   الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 

      يشتمل النقد وما في حكمه على: 

   106  176 نقد وأموال قصيرة األجل  

   379  105 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل   وأصول سائلة أخرىلدى مؤسسات مالية  إيداعات

 281  485   

 

  31مريكي و مليون دوالر أ 686: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 536رصيد غير مسحوب ومتوفر للسحب بإجمالي  باإلضافة لما هو مذكور أعاله، لدى المجموعة
 متوسطة األجل. المتجددة والقصيرة مليون دوالر أمريكي( من تسهيالتها   675: 2018ديسمبر 

 

 معلومات إضافية عن التدفقات النقدية  
 

  بماليين الدوالرات األمريكية

 ديسمبر -يوليو 
2019  

 ديسمبر -يوليو 
2018 

 فوائد مدفوعة
 فوائد مستلمة 

(16) 

17  

(26) 

18 

 

 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه اَ جزء 25إلى  1احات المرفقة من تشكل اإليض



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 8 صفحة

 

 

 إنفستكورب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(
 الموحدة المختصرة المرحلية القوائم المالية  إيضاحات حول

 

  المؤسسة 1
 

في مملكة البحرين  .ش.م.ب إنفستكورب، سابقا  بنك (الشركة األم" الشركة" أو " )"  .ش.م.ب القابضة إنفستكوربشركة  تأسست
للمجموعة هي األساسية إن الشركة األم بورصة البحرين. في  ةمدرج الشركةإن . ذات مسئولية محدودة كشركة مساهمة بحرينية

SIPCO Holdings Limited(“SHL”) .مختلفة  ركات تابعةشركة قابضة تمتلك ش ي هالشركة إن  المؤسسة في جزر الكايمن 
 التابعة.  ابشكل رئيسي من خالل شركاتهالشركة أنشطة  تتم مزاولة(. أو "إنفستكورب"  المجموعة" ب" المشار إليهم معا  )
 

كانت الشركة األم تعمل بموجب ترخيص مصرفي بالجملة الصادر عن مصرف البحرين المركزي. خالل  ، 2019سبتمبر  2قبل 
هيكلها في البحرين مع األخذ في االعتبار تطور اإلطار التنظيمي لمصرف المجموعة بإعادة تنظيم  ، قامت2019السنة المالية 

البحرين المركزي للخدمات المصرفية بالجملة والشركات االستثمارية، وكذلك تطوير نموذج أعمال إنفستكورب. قامت المجموعة  
( تعمل مع 2إنفستكورب للخدمات المالية ش.م.ب )م( و)حت مسمى تفي البحرين  1( بتأسيس شركة أعمال استثمارية من الفئة 1)

وطرح االستثمارات والخدمات للشركة األم العمالء والشركاء االستراتيجيين وأصحاب المصلحة اآلخرين لنقل خدمات التسويق 
لموجودات إلى إنفستكورب االستشارية لالستثمار في األسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات إدارة ا

   للخدمات المالية. 
 

مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة  موافقة المساهمين وبعد الحصول على  الشركة األمأكملت ، 2019سبتمبر  2في 
موعة  مؤسسات مجوسوف تستمر  بالجملة إلى شركة قابضة.من بنك  تحويل الشركة األمعملية انتقال ووالتجارة والسياحة المحلية 

  إنفستكورب األخرى خاضعة للرقابة التنظيمية المحلية في جميع البلدان التي تمارس فيها األنشطة التنظيمية.

 
، المنامة، مملكة البحرين. 317 المنطقة الدبلوماسية، 1706، طريق 499هاوس، بناية  هو إنفستكورب للشركة المسجلإن المكتب 

 في مملكة البحرين.  والسياحة التجارة و الصناعة ن وزارةعالصادر   1 - 12411جاري رقم بموجب السجل الت الشركةوقد تم تسجيل 
 
على قرار مجلس اإلدارة  ء  بنا 2019ديسمبر  31المنتهية في  لفترةلالمختصرة الموحدة المرحلية إصدار القوائم المالية تم اعتماد قد ل

   .2020فبراير  4اعتبارا  من 
 

 دمج األعمال 2.
 

إل.إل.سي.، وهي شركة تأسست في  ستحواذ على حصة أغلبية في سي إم إنفستمنت بارتنرزلفترة، قامت المجموعة باالخالل ا
إل.إل.سي.    سي إم إنفستمنت بارتنرزاألسهم في  حقوقمن  %76تم تحقيق ذلك من خالل االستحواذ على  الواليات المتحدة األمريكية.

، وهي شركة تأسست في الواليات سي إم فاينانساالستثماري لشركة .سي هي المستشار إل.إل  سي إم إنفستمنت بارتنرزإن شركة 
المضمونة بامتياز الرهن من الدرجة األولى ومن معدالت الفائدة العائمة تستثمر بشكل رئيسي في القروض ذات المتحدة األمريكية، و

وض الميزانين وحقوق الملكية المهيكلة وحقوق ملكية الشركات كما تستثمر بشكل انتقائي في قروالدرجة الثانية، والقروض الهجينة 
 التابعة لمحفظتها االستثمارية من خالل ضمانات وأدوات أخرى. 

 
إثبات شهرة . باإلضافة إلى ذلك، تم أمريكي مليون دوالر 5.7االستحواذ في تاريخ صافي الموجودات المحددة للشركة بلغ مجموع 

التوزيع الحالية في الواليات إمكانيات االستحواذ على الشركة حيث أن هذه المعاملة ستدعم كي من أمريمليون دوالر  12.9بقيمة 
من  %24النسبة المتبقية البالغة المالية القوائم في الحقوق غير المسيطرة المتحدة وعروض المنتجات البديلة على مستوى العالم. تمثل 

 إل.سي. إل. سي إم إنفستمنت بارتنرزحقوق الملكية في 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 10 صفحة

 

 

 موجودات مدارة  3
إعداد  تاريخ في "( لكل فئة من فئات المنتجات AUMفئات من موجوداتها االستثمارية. فيما يلي مجموع الموجودات المدارة )" خمسيشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة ضمن 

 : التقارير المالية

  2019ديسمبر  31  )مدققة( 2019يونيو  30

 المجموع 

 ركات زميلة ش
وشركاء 
 عمالء إنفستكورب استثمار

 

 المجموع 

 شركات زميلة 
وشركاء 
 الدوالرات األمريكيةبماليين  عمالء إنفستكورب استثمار

          
 استثمارات الملكية الخاصة          

 صناديق مقفلة ملزمة 1,194 34 19 1,247  815 34 19 868

 صناديق استثمارية مقفلة 1,399 76 21 1,496  1,402 77 21 1,500

 على أساس كل صفقة على حده 2,732 429 191 3,352  2,544 *398 177 3,119

 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة - 36 - 36  - 52 - 52

 ىاستثمارات استراتيجية واستثمارات أخر - 79 - 79  - 18 - 18

 ثمارية الخاصةمحافظ الفرص االست 181 5 - 186  181 5 - 186

 مجموع استثمارات الملكية الخاصة    5,506 659 231 6,396  4,942 584 217 5,743

 ناستثمارات إدارة اإلئتما                   

 صناديق استثمارية مقفلة 11,768 351 - 12,119  10,890 322 - 11,212

 صناديق مقفلة ملزمة 113 34 - 147  85 34 - 119

 صناديق استثمارية مفتوحة  337 10 - 347  258 10 - 268

 استثمارات دين مؤقتة - 0 199 199  - 5 266 271

 مجموع استثمارات إدارة اإلئتمان 12,218 395 199 12,812  11,233 371 266 11,870

 *استثمارات العائد المطلق*                   

 دارة متعددة حلول إ 1,669 29 - 1,698  1,605 29 - 1,634
 شركاء صناديق التحوط 2,227 36 - 2,263  1,949 30 - 1,979

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  441 32 - 473  96 43 - 139
 عالوة المخاطر البديلة  25 3 - 28  38 10 - 48
          

 مجموع استثمارات العائد المطلق  4,362 100 - 4,462  3,688 112 - 3,800

 استثمارات عقارية                     

 صناديق استثمارية مقفلة  190 - - 190  134 - - 134
 على أساس كل صفقة على حدة *** 4,756 888 300 5,944  4,820 588 306 5,714

 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة *** - 352 - 352  - 278 - 278
 تيجية واستثمارات أخرى استثمارات إسترا - 0 - 0  - - - -
          

 مجموع االستثمارات العقارية 4,946 1,240 300 6,486  4,954 866 306 6,126

          
 االستراتيجي  استثمارات في رأس المال         

 صناديق استثمارية مقفلة 24 40 1 65  - - - -
 على أساس كل صفقة على حده 28 - - 28  - - - -
          
 االستثمارات في رأس المال االستراتيجيمجموع  52 40 1 93  - - - -

 التحتية  البنية                    
 صناديق مقفلة ملزمة - 25 25 50  - - - -
          
 مجموع االستثمارات في البنية التحتية   - 25 25 50  - - - -

          
 ل العمالء المحتفظ بها ائتمانيا  أموا 818 - - 818  576 - - 576

 المجموع  27,902 2,459 756 31,117  25,393 1,933 789 28,115          

 *الموجودات المدارة للشركة الزميلة *** 6,000 - - 6,000  5,661 - - 5,661          

 :اتملخص حسب المنتج                   

 صناديق مقفلة ملزمة   1,194 34 19 1,247  815 34 19 868
 صناديق استثمارية مقفلة   1,613 116 22 1,751  1,536 77 21 1,634

 صناديق إدارة االئتمان 12,218 395 - 12,613  11,233 366 - 11,599
 استثمارات العائد المطلق 4,362 100 - 4,462  3,688 112 - 3,800
 على أساس كل صفقة على حدة *** 7,516 1,317 491 9,324  7,364 986 483 8,833

 اكتتابات واستثمارات دين مؤقتة *** - 388 199 587  - 335 266 601
 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   818 - - 818  576 - - 576
 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  181 5 - 186  181 5 - 186

 ة واستثمارات أخرىاستثمارات إستراتيجي - 79 - 79  - 18 - 18
 البنية التحتية - 25 25 50  - - - -

 المجموع 27,902 2,459 756 31,117  25,393 1,933 789 28,115

 الموجودات المدارة للشركة الزميلة **** 6,000 - - 6,000  5,661 - - 5,661

 ملخص حسب فئات الموجودات:                   

 استثمار المليكة الخاصة    5,506 580 231 6,317  4,942 566 217 5,725

 استثمارات إدارة االئتمان 12,218 395 199 12,812  11,233 371 266 11,870

 استثمارات العائد المطلق  4,362 100 - 4,462  3,688 112 - 3,800

 استثمارات عقارية *** 4,946 1,240 300 6,486  4,954 866 306 6,126
 استثمارات استراتيجية في رأس المال 52 40 1 93  - - - -

 أموال العمالء المحتفظ بها ائتماني ا 818 - - 818  576 - - 576
 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 79 - 79  - 18 - 18

 البنية التحتية  - 25 25 50  - - - -

 المجموع 27,902 2,459 756 31,117  25,393 1,933 789 28,115

 الموجودات المدارة للشركة الزميلة **** 6,000 - - 6,000  5,661 - - 5,661

 

 الملكية الخاصة. صفقات استثمارات  دوالر أمريكي( ل مليون 4: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي )  7* متضمنة التزامات المجموعة بمبلغ وقدره 
ستشاري  تعرضات من خالل محافظ إدارة متعددة( مدارة من قبل مدراء أطراف أخرى، وموجودات خاضعة لتفويض ابما في ذلك مليار دوالر أمريكي( لشركاء صناديق التحوط )  2.9: 2019يونيو  30مليار دوالر أمريكي )  3.0نية. وكما تتضمن على مبلغ وقدره ** تم إدراجها بإجمالي قيمة التعرضات المع
 سوم تحتسب على أساس موجودات مدارة. غير تقديري، حيث تستلم إنفستكورب ر

 . *** تم إدراج االستثمارات العقارية بإجمالي قيمة الموجود 
 . الزميلة شركة غير المباشرة لل صافي عائد على أساس تناسبي في حصة الملكيةالحصول على  إلنفستكورب  حيث يحق  الشركة الزميلة ديرها  تالتي **** تمثل الموجودات المدارة  

 
 

 

 
 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 10 صفحة

 

 

 

 )تتمة( جودات مدارة وم 3
 

في الجدول الوارد أعاله تم إدراج جميع تعرضات استثمارات العائد المطلق ومبالغ االستثمارات المشتركة  
لميزانية إنفستكورب الستثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات العقارية وتعرضات إدارة االئتمان وتعرضات 

العادلة الحالية بينما يتم إدراج الفئات األخرى بقيمة تكلفتها   يم لقبا االستثمارات في رأس المال االستراتيجي 
 المدرجة.



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 المرحلية الموحدة المختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية 11 صفحة

 

 

   قطاعات األعمال 4
 

 .2019يونيو  30لسنة المنتهية في في اكانت كما لتلك القطاعات تقديم تقارير معلومات القطاع وأساس  لقطاعات األعماظلت ، 2019ديسمبر  31كما في 
 

 ألرباح أو الخسائر حسب تقارير قطاعات األعماللالمختصرة  دةوحالمرحلية المئمة القا )أ(
 

هي األعمال  قطاعاتحسب تقارير  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31للستة أشهر المنتهية في لألرباح أو الخسائر المختصرة القائمة المرحلية الموحدة 
 :كاآلتي

 إلى 2018يوليو 

 2018ديسمبر 
  أشهر  6

 إلى 2019يوليو 

 2019ر مبيس د
 الدوالرات األمريكية بماليين أشهر  6

    
 رسوم قطاع األعمال    
 رسوم الموجودات المدارة    

 الملكية الخاصة استثمارات  41  45
 استثمارات إدارة االئتمان  28  24
 استثمارات العائد المطلق 7  4

 استثمارات عقارية  11  10
 المدارة ت دامجموع رسوم الموجو 87  83    

 رسوم الصفقات         
 استثمارات الملكية الخاصة  38  39
 استثمارات عقارية  47  28

 مجموع رسوم الصفقات  85  67    

 ومشروع مشتركاستثمار في شركة زميلة  1  2    

 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 4  6    

    
 رسوم قطاع األعمال )ِأ( لىإ إجمالي الدخل المنسوب 177  158

 مخصصات االضمحالل (2)  (1)    

 مصروفات الفوائد )ب( (5)  (7)    

 مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم قطاع األعمال )ج( * (115)  (104)    

 ربح رسوم قطاع األعمال )د( 55  46    

 قطاع أعمال االستثمارات المشتركة    

 لموجوداتا خلد       
 استثمارات الملكية الخاصة (3)  15
 استثمارات إدارة االئتمان  7  12
 استثمارات العائد المطلق   1  3

 استثمارات عقارية  15  11
 إجمالي الدخل المنسوب إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )هـ( 20  41    

 مصروفات الفوائد )و( (11)  (19)    

 مصروفات تشغيلية منسوبة إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ز(* (5)  (10)    

    

12  4 

 القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ صافي ربح قطاع أعمال االستثمارات المشتركة قبل تغيرات 
 بها لفترة طويلة األجل

 ة طويلة األجلترلفالقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها تغيرات  (11)  -    

 ربح قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ح(  (7)  12

 )د( + )ح( للفترةالربح  59  58

 األجل   باستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة للفترةالربح  70  58

 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )هـ( 197  199

 إجمالي المصرفات التشغيلية )ج( + )ز( (120)  (114)

 مصروفات الفوائد )ب( + )و( (16)  (26)    

 متضمنة على مصروف ضريبة الدخل * 
 

ر المنتهية شهأ 6إيرادات فيما بين القطاعات خالل الفترة الحالية )أية هناك  تكنأعاله اإليرادات المتحققة من العمالء الخارجيين. ولم  الواردةتمثل اإليرادات 

  (.: ال شيء2018ديسمبر  31إلى 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 ة المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالي 21 صفحة

 

 

 )تتمة(  قطاعات األعمال 4

 

 األعمال  قطاعاتتقارير حسب للمركز المالي المختصرة المرحلية الموحدة  القائمة )ب(
 

ت قطاعاحسب تقارير  2019 يونيو 30في و 2019 ديسمبر 31كما في للمركز المالي المختصرة الموحدة المرحلية  القائمة
 :كاآلتيهي األعمال 

 

  المجموع

رسوم 
  األعمال 

أعمال 
االستثمارات  
  المشتركة  

 2019ديسمبر  31
 الدوالرات األمريكية بماليين 

       

 موجوداتال      
       

 نقد وأموال قصيرة األجل   -  176  176
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  لدى  إيداعات  -  105  105
 مة العادلة الموجبة للمشتقاتقيال  -  50  50

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  97  313  410
 سلف  -  136  136
  واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها  -  419  419

 استثمارات مشتركة        
 الملكية الخاصة  استثمارات   512  55  567
 ن استثمارات إدارة االئتما  356  -  356
 استثمارات العائد المطلق  100  -  100
 استثمارات عقارية   72  -  72
 االستراتيجي  استثمارات في رأس المال  2  -  2

 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  145  145
 ومشروع مشترك استثمار في شركة زميلة   -  61  61
 موجودات غير ملموسة   -  69  69

 مجموع الموجودات   1,139  1,529  2,668

       

  وحقوق الملكية مطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  22  180  202
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  31  31

 تمويل   429  785  1,214
 رسوم مؤجلة    -  88  88

 وباتطللممجموع ا  451  1,084  1,535

 حقوق الملكية مجموع   688  445  1,133

 الملكية   مجموع المطلوبات وحقوق  1,139  1,529  2,668

               



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 31 صفحة

 

 

 )تتمة(  قطاعات األعمال 4

 

 )تتمة( حسب تقارير قطاعات األعمال للمركز المالي المختصرة القائمة المرحلية الموحدة  )ب(
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال 

ل ماأع
االستثمارات  
  المشتركة  

 2019يونيو  30

 )مدققة( الدوالرات األمريكية بماليين
       

 موجوداتال      
       

 نقد وأموال قصيرة األجل   -  57  57
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  لدى  إيداعات  -  333  333
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  44  44

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  100  264  364
 سلف  -  82  82

 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة   -  334  334
 استثمارات مشتركة        

 الملكية الخاصة  استثمارات   505  -  505
 استثمارات إدارة االئتمان   332  -  332
 استثمارات العائد المطلق   112  -  112
 استثمارات عقارية   68  -  68
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  37  37
 ومشروع مشترك  استثمار في شركة زميلة  -  38  38
 موجودات غير ملموسة   -  55  55

 مجموع الموجودات   1,117  1,244  2,361

       

 وحقوق الملكيةمطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية   وحسابات تحت الطلب   -  375  375
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  18  223  241
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  23  23

 تمويل  396  118  514
 رسوم مؤجلة    -  63  63

 مجموع المطلوبات  414  802  1,216

 حقوق الملكية موع جم  703  442  1,145

    الملكية مجموع المطلوبات وحقوق  1,117  1,244  2,361

               

 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 41 صفحة

 

 
  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً  5

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  بماليين 2019ديسمبر  31  )مدققة(

    

 مستحقة القبض اكتتابات 161  146

 المستثمر فيها والشركات القابضة  شركات من ال بضلقمبالغ مستحقة ا 110  88

 مستحقة القبض استثماراتمتحصالت بيع  73  81

  باستثمارات العائد المطلق مبالغ مستحقة القبض متعلقة  13  10

 القبض فوائد مستحقة 7  7

 مصروفات مدفوعة مقدما   42  28

 موجودات ضريبة مؤجلة  11  11

 ذمم مدينة أخرى  6  6

377  423  
   االضمحالل اتمخصص (13)  (13)

 المجموع 410  364

     

 سلف 6

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  بماليين 2019ديسمبر  31  )مدققة(

    
   قابضةالستثمارية االشركات للسلف  91  81
   المقفلةلصناديق لسلف  46  3

 الموظفين االستثمارية  سلف لبرامج 4  16

100  141  
 ضمحالل  المخصصات ا (5)  (18)

 المجموع   136  82

    
 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 المرحلية الموحدة المختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية 51 صفحة

 

 

 واستثمارات دين مؤقتة مكتتب بهاات استثمار 7
 

تصنف أرصدة االستثمارات الحالية المكتتب بها للمجموعة في استثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق واالستثمارات 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستراتيجي واستثمارات في رأس المال ن مائتالعقارية واستثمارات إدارة اال

 : ما يليعلى  وتشتمل

  2019ديسمبر  31  )مدققة(  2019يونيو  30

 آسيا المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 
 الشمالية 

 

 آسيا المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا  ياأفريق

أمريكا 
 الشمالية 

 بماليين
 الدوالرات األمريكية

            

           

االستثمارات المكتتب 
 بها

            

           

استثمارات الملكية 
 الخاصة:

            

36 - - - 36  12 - - - 12 

 /خدمات صناعية 
 خدمات األعمال

 ة حيص رعاية 13 10 0 - 23  15 - - - 15
 منتجات صناعية  - - - - -  - - - - -

51 - - - 51  35 - 0 10 25 

استثمارات مجموع 
 الملكية الخاصة

            
 استثمارات عقارية:           
            

278 - - 42 236  352 - - 54 298 

األساس األساس / 
 اإلضافي

278 - - 42 236  352 - - 54 298 

رات ماتثاالس مجموع 
 العقارية 

            

           

في رأس استثمارات 
 :االستراتيجي المال

            
 خدمات األعمال 32 - - - 32  - - - - -

- - - - -  32 - - - 32 

االستثمارات مجموع 
في رأس المال 
 االستراتيجي

            
 استثمارات دين مؤقتة            
            

           

استثمارات إدارة 
 االئتمان 

            

5 - - - 5  - - - - - 

استثمارات 
التزامات 
القروض 
  ةالمضمون

5 - - - 5  - - - - - 

مجموع استثمارات 
 إدارة االئتمان

            

 المجموع 355 64 - 0 419  292 42 - - 334

 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

   المختصرة الموحدة المرحلية ة  إيضاحات حول القوائم المالي 61 صفحة
 

 

  لخاصةا يةالملكمشتركة في استثمارات ات استثمار 8

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019ديسمبر  31  )مدققة( 2019يونيو  30

    
 استثمارات مشتركة في استثمارات الملكية الخاصة  492  491

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى  75  14

 مجموع ال 567  505

 

  الملكية الخاصةاستثمارات  استثمارات مشتركة في )أ( 8
 

 : 2019يونيو  30و  2019ديسمبر  31للمجموعة كما في استثمارات الملكية الخاصة في فيما يلي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة 

 

  2019ديسمبر  31  )مدققة(   2019يونيو  30

 آسيا المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 
 الشمالية 

 

 آسيا المجموع 

الشرق 
 األوسط

ال شمو
 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 
 الشمالية 

 بماليين
الدوالرات 
 األمريكية

            

113 - 24 32 57  110 1 31 31 46 

منتجات 
 استهالكية 

5 - 5 - -  5 - 5 - - 

خدمات 
 استهالكية 

 رعاية صحية  5 7 81 0 93  7 49 83 - 139

14 - - 7 7  10 - - 3 7 

منتجات 
 صناعية

113 - 61 8 44  128 - 62 14 52 

خدمات 

صناعية / 

خدمات 

 األعمال

 اتصاالت ** 126 - - - 126  91 - - - 91

 التكنولوجيا           

 بيانات هائلة 1 12 - 4 17  1 9 - 4 14

1 - 1 - -  1 - 1 - - 

انترنت / 
 التنقل

 أمن - 2 - - 2  - 1 - - 1

 المجموع  237 69 180 5 492  207 106 174 4 491  207         

          
 تركيا* متضمنة 

 ** تمثل االستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة األجل 

 
هرية الستثمار معين يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المشتركة غير المسعرة حيثما أمكن ذلك باستخدام عمليات التقييم المتضمنة على عمليات تمويل جو

البيع وشيكة وتم استالم  عمليةهو عندما تكون حدث جوهري مزودي رأس المال من أطراف ثالثة يعملون دون شروط تفضيلية. ومثال على ل شمفي عملية ت
 لى إ في هذه الحاالت، سيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوعوعروض موثوقة من أطراف ثالثة أو تم استالم تقييمات من البنوك المشاركة في عملية البيع. 

هو عندما حدث جوهري العروض تم استالمها وذلك بناء  على تقييم اإلدارة الحتماالت تحقيق القيمة ضمن هذه المجموعة. ومثال آخر على من مجموعة 
الة عدم ح في( جوهرية بطبيعتها، )ب( تتضمن أطراف ثالثة، و)ج( ذات قيمة ضمنية للشركة. وأتحدث عملية تمويل دون شروط تفضيلية والتي تكون: )

ألحدث طرف ثالث، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام النهج القائم على المضاعفات  فرديتوفر مقياس مستقل لتحديد القيمة العادلة المحددة الستثمار 
ضرائب واالستهالك واإلطفاء وفي بعض الو صلة بالشركة األساسية، عادة  ما تكون اإليرادات قبل الفوائدال يالمطبق على أحدث مقاييس األداء التشغيلي ذ

على معامالت األحيان المبيعات. ويتم اختيار المضاعف المناسب الذي سيتم استخدامه من مجموعة من الشركات المدرجة العامة القابلة للمقارنة وتتضمن 
في اختيار  تدفقات النقدية المخصومة. تمارس اإلدارة تقديرهاالل الدمج واالمتالك التي تمت مؤخرا  على شركات قابلة للمقارنة ومضاعفات متضمنة على تحلي

  أعاله.النطاق المشار إليه من ضمن على أساس منتظم،  ، أنسب المضاعفات
 

 استثمارات محتفظ بها لفترة طويلة األجل  
يتم اعتبار وتصنيف هذه . 2008زمة المالية في سنة األل قب ااالستثمارات المشتركة في استثمارات الملكية الخاصة على االستثمارات التي تم إجراؤه تتضمن

كاستثمارات محتفظ بها لفترة طويلة األجل ألغراض إعداد التقارير المالية حيث يتم مراقبتها بشكل منفصل عن االستثمارات المشتركة في االستثمارات 

علق باالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة األجل بشكل منفصل في القائمة متالاستثمارات الملكية الخاصة األخرى. يتم اإلفصاح عن أي من دخل الموجودات 

ارات المحتفظ بها لفترة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر لضمان تقديم المزيد من المعلومات ذات الصلة. إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثم

 . الملكية الخاصةالستثمارات المشتركة في استثمارات ل مةطويلة األجل هي نفس التقنيات المستخد



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

   المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية   71 صفحة
 

 

 )تتمة(  مشتركة في استثمارات الملكية الخاصةات استثمار 8

 

 استراتيجية واستثمارات أخرى اتاستثمار )ب( 8
 

 تمثل االستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى األنواع التالية من استثمارات المجموعة: 

 عملها ألسباب استراتيجية؛ و تمت .  استثمارا1

 .  أدوات تم الحصول عليها من بيع تخارج استثمارات.2
 

مدرجة بالقيمة العادلة بها كالتي يتم االحتفاظ : ال شيء( 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 55 قدرهابقيمة مدرجة المدرجة  ستثماراالباستثناء 
في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمارات مدرجة بالقيمة األخرى االستثمارات االستراتيجية تفاظ بجميع حاالاألرباح أو الخسائر، فإنه يتم من خالل 

إثبات دخل لم يتم فترة الخالل  بالنسبة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، اآلخر.العادلة من خالل الدخل الشامل 
لألرباح أو الخسائر وتم إثبات خسائر بمبلغ وقدره المختصرة الموحدة المرحلية في القائمة  (ال شيء: 2018ديسمبر  31لى إ هرللستة أشأرباح أسهم )

دخل الشامل القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للفي  مليون دوالر أمريكي( 3.6: 2018ديسمبر  31للستة أشهر إلى مليون دوالر أمريكي ) 0.1
 تم إعادة تدوير أي خسارة إلى األرباح المبقاة. ي وبالتالي، لم الحالية والسابقة  الفترةتبعاد أي استثمار خالل اسم اآلخر. لم يت 

 

التقنيات المستخدمة لالستثمارات المشتركة في تلك إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى هي نفس 
 .  الملكية الخاصة اتاستثمار

 

 إدارة االئتماناستثمارات  .9
 

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  بماليين 2019ديسمبر  31  )مدققة(

    

 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األوروبية  265  274

 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األمريكية  72  48

 لمخاطرباظ صندوق االحتفا 19  10

   المجموع 356  332

 
في التزامات القروض المضمونة التي  االستثمارات المشتركةئتمان الا إدارةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات تمثل 

بالقيمة ة رجبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ومدن مدرجة االئتمان ويتم تصنيفها كاستثمارات ديإدارة يديرها فريق 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بإستثناء بعض المراكز األوروبية التي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة.

 
ثبات دخل الفوائد يتم إفيما يتعلق باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

المقدرة النقدية المدفوعات بدقة المعدل الذي يخصم هو معدل الفائدة الفعلي الفائدة الفعلي.  معدلباستخدام ك ن تلعلى أدوات الدي
صافي القيمة المدرجة ألداة  إلى أقصر،  فترة مناسبا  ذلك كلما كان ة الدين، أو، خالل العمر المتوقع ألداالمبالغ المستلمة المستلمة أو 

تعديل في كان هناك يتم تعديل التكلفة المطفأة ألداة دين التزامات القروض المضمونة إذا سمالية. الر الدين بتاريخ إعداد التقاري
بناء   المعدلةض المضمونة. يتم احتساب التكلفة المطفأة واللتزامات القر األساسية التدفقات النقدية المتوقعة من االستثماراتتقديرات 
ضمحالل  وأية خسائر ناتجة عن ان االستحقاقات بناء  على معدل الفائدة الفعلي يتم تضمي ه.معاد تقديرفعلي  ةأحدث معدل فائدعلى 

 . ألرباح أو الخسائرالموحدة لقائمة التلك االستثمارات في دخل الموجودات في 
 

ن خالل الدخل  م لةكمدرجة بالقيمة العادلتزامات القروض المضمونة المصنفة لالستثمارات المشتركة الالقيمة العادلة يتم تحديد 
ثالثة  مدخالت من أطراف أساس  ىعلالشامل اآلخر أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كاستثمارات مشتركة 

 .ماركتوبيانات  أسعار عروض السماسرةمستقله بما في ذلك 
 
يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84البالغة  عة موللمج االستثمارات المشتركة في التزامات القروض المضمونةاستخدام بعض  يتم

، بلغ الرصيد 2019ديسمبر  31في بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.  ةالمسحوب المبالغمليون دوالر أمريكي( لتأمين  84: 2019
)انظر  شراءالة مليون دوالر أمريكي( بموجب اتفاقيات إعاد 84: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84التمويل المستحق من 

 .(17اإليضاح رقم إلى 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

   المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية   81 صفحة
 

 

 استثمارات العائد المطلقفي مشتركة ات استثمار 10
 

األرباح أو من خالل المصنفة أساسا  كمدرجة بالقيمة العادلة  العائد المطلق استثماراتفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل 
 : ما يليالخسائر على 

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين  2019 برديسم 31  )مدققة(

    
 حلول إدارة متعددة 29  29

 شركاء صناديق التحوط 36  30

 عالوة المخاطر البديلة   3  10

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة    32  43

 المجموع   100  112

 

لتسلسل  ل 3مستوى التي تم تصنيفها ضمن اللق مطالاستثمارات العائد المشتركة للمجموعة في يتم مراقبة تقييمات االستثمارات 
مدراء مع منتظمة مناقشات تقوم اإلدارة بإجراء  (. 22اإليضاح رقم  أنظر) الهرمي للقيمة العادلة عن كثب من قبل المجموعة

 .عكس القيمة العادلة لالستثماراتالتسعيرة التي تتستخدم واالستثمار 
 

مليون دوالر أمريكي(  8.0 :2019يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  7.2 مما سبق، يتم تصنيف االستثمارات المشتركة البالغة
بالنسبة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  . كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 مكسب: 2018ديسمبر  31للستة أشهر إلى مليون دوالر أمريكي ) 0.2بمبلغ وقدره  سبمكإثبات  رةالفتالشامل اآلخر، تم خالل 
تشتمل تلك االستثمارات على   لدخل الشامل اآلخر.القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لمليون دوالر أمريكي( في  0.8بمبلغ وقدره 

التي تم   المعنيينالصناديق من قبل مدراء المحتفظ بها يعة سيولة األدوات فوري لالسترداد نتيجة لطب بشكلالتي ال تتوفر األموال 
 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات. 3تصنيفها ضمن المستوى 

 

لفترة ( أمريكي مليون دوالر 23.7: 2019يونيو  30) أمريكي مليون دوالر 11.6مما سبق، تخضع االستثمارات المشتركة البالغة 
 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  2يتم تصنيف تلك االستثمارات كاستثمارات المستوى  .تجميد



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

   المختصرة الموحدة المرحلية لمالية  إيضاحات حول القوائم ا 91 صفحة
 

 

 عقارية مشتركة   اتاستثمار 11
 

 يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في االستثمارات العقارية كاآلتي:
 

كاستثمارات  2008- 2009المالية العالمية في سنة  األزمةالعقارية المقتناة بعد األسهم يتم تصنيف االستثمارات المشتركة في  •
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

  2008- 2009زمة المالية العالمية في سنة األسهم العقارية المقتناة قبل األيتم تصنيف االستثمارات المشتركة في  •
 ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. واالستثمارات االستراتيجية كاستثمارات مدرجة بالقيمة الع

 

 0.1: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 0.1في الممتلكات العقارية المدرجة بالتكلفة المطفأة الدين استثمارات تبلغ قيمة 
 3.5ل اآلخر تبلغ االستثمارات التي تم تصنيفها كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام مليون دوالر أمريكي(.
مليون دوالر أمريكي(. بالنسبة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   4.2: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي )

مليون دوالر  0.6: 2018 ديسمبر 31للستة أشهر المنتهية إلى ) مكاسبأي الحالية إثبات  الفترةخالل لم يتم الشامل اآلخر، 
دخل الشامل اآلخر ولم يتم إعادة تدوير أي مكسب أو خسارة )للستة أشهر إلى المختصرة للالموحدة قائمة المرحلية الأمريكي( في 

: ال شيء( إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من 2018ديسمبر  31
 خالل األرباح أو الخسائر. 

 

 2019 ديسمبر 31كما في والتي كانت ي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة للمجموعة في محافظ االستثمارات العقارية فيما يل
 :وأوروبا في الواليات المتحدة األمريكيةجميعها موجودة  2019 يونيو 30و
 

 2019ديسمبر  31  )مدققة( 2019يونيو  30

بماليين الدوالرات 
 األمريكية 

 نوع المحفظة 

 المجموع
 

 أوروبا
أمريكا  

 المجموع  الشمالية  
 

 أوروبا
أمريكا  

  الشمالية 
                        

67  7  60  71  15  56 

األساس / األساس 
 اإلضافي 

 دين 0  -  0  0  -  0
 فرص 1  -  1  1  -  1
 ستراتيجية ا 0  -  0  0  -  0
            

 لمجموعا 57  15  72  61  7  68

 

 ات في رأس المال االستراتيجي استثمار 12
 

"رأس المال االستراتيجي"، والتي نتجت عن اسم التي أطلق عليها الموجودات وفئة جديدة من خالل الفترة المجموعة طرحت 
مختلف فئات  الشركات المتوسطة الحجم عبرإطالق استراتيجية جديدة. وسوف تستهدف االستراتيجية الجديدة االستثمارات في 

 ت البديلة. الموجودا
 

( المبدئيةالقيمة العادلة والتي تعد )الموجودات بسعر تكلفة اإلقتناء تسجيل االستثمارات المشتركة لهذه الفئة الجديدة من مبدئيا  يتم 
المحققة الناتجة  أو الخسائر غير المكاسب ، مع تسجيل تقرير ماليكل تاريخ إعداد عادلة في القيمة التم إعادة قياسها بيوس

 .القائمة الموحدة المرحلية المختصرة لألرباح أو الخسائرعادلة في القيمة الكتغييرات 
 

الستثمارات لاالستراتيجية هي نفس تلك التقنيات المستخدمة لالستثمارات المشتركة إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة 
 . في استثمارات الملكية الخاصة المشتركة



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

   المختصرة الموحدة المرحلية م المالية  إيضاحات حول القوائ  20 صفحة
 

 

 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى  13
 

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين  2019ديسمبر  31  )مدققة(

    
 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى 38  37

 الحق في استخدام الموجودات  107  -

 المجموع   145  37

 
بإثبات الحق في استخدام الموجودات بمبلغ وقدره المجموعة قامت ، 16عداد التقارير المالية رقم إلالدولي  تطبيق المعيارعند 

الحق  في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس بإثبات الحق في استخدام الموجودات المجموعة قامت ، أمريكيمليون دوالر  111.2
اللتزامات قياس ألي إعادة لها يتم تعدي، واالضمحاللخسائر استهالك متراكم وأي محسوما  منها بالتكلفة، في استخدام الموجودات 

 اإليجار.عقد على أساس القسط الثابت على مدى فترة استهالك الحق في استخدام الموجودات اإليجار. يتم عقد 
 

 ةمشترك ومشاريعزميلة  اتفي شركاستثمار  14
 

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين  2019ديسمبر  31  )مدققة(

    
 ر في شركة زميلة  استثما 39  38

 استثمار في مشروع مشترك 22  -

 المجموع   61  38

 
 ، األصول دارة عالمية إل، وهي شركة ش.ع.م.شركة "أبردين" إلدارة األصول مع  مشتركا   شكلت المجموعة مشروعا   الفترة،خالل 

ريع البنية التحتية االجتماعية  وسيركز على االستثمارات في مشا يستثماراالمستشار البصفة وسيعمل المشروع المشترك 
 واالقتصادية. 

 
، مع تسجيل المكاسب أو الخسائر غير إعداد كل تقرير ماليوسيعاد قياسه في كل تاريخ بالقيمة العادلة االستثمار مبدئيا  تسجيل تم 

للحصول  المخصومة فقات النقدية . تستخدم المجموعة تحليل التد القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائرالمحققة في 
تم تأجيل  عادلة. القيمة الباإلثبات المبدئي لذلك االستثمار على قيمة عادلة لهذا االستثمار. وعالوة على ذلك، كان هناك مكسب من 

الخدمات التي ن مع بالتزام المستقبليةفي الفترات سيتم إثباته في اليوم األول وأمريكي المثبت مليون دوالر  22إثبات المكسب البالغ 
تستخدم اإلدارة اجتهاداتها لضمان بأن المكاسب المثبتة في اليوم األول هي محتسبة فقط عندما تكون المخاطر  .سيتم تقديمها

 المرتبطة بتنفيذ المعامالت ضئيلة وقد تم إكمال جميع المتطلبات التنظيمية والهيكلية بشكل جوهري.
 

 لشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف استثمار المجموعة في ا



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 21 صفحة

 

 

  موجودات غير ملموسة  15

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  بماليين 2019ر ديسمب 31  )مدققة(

    

 عقود اإلدارة   6  5 

 (2الشهرة )أنظر اإليضاح رقم  63  50
     
 جموع  الم 69  55

     

 .  عمالمن خالل دمج األالمكتسبة لموسة عند اقتناء أعمال إدارة االئتمان الموجودات غير المتم إثبات 
 

 من  لدى عقود اإلدارة أعمار إنتاجية لمدة. المضمونة األوروبية واألمريكيةالتزامات القروض  إدارةالحق في  اإلدارةتمثل عقود 
 لذلك.  ويتم إطفاؤها وفقا  ناء من تاريخ االقت سنوات  10 إلى 5
 

تقييم سنوي لتقييم ما إذا كانت القيمة المدرجة للشهرة المدرجة في الميزانية هي مضمحلة. لم يتم إثبات بإجراء قامت المجموعة 
  .خالل الفترةأي اضمحالل 

 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 16

 2019يونيو  30
 )مدققة(

 
 رات األمريكية الدوال بماليين 2019ر ديسمب 31

    

 ممولةالصفقات االقتناءات غير  121  13 

 أخرى   دائنةالموردون وذمم  53  132

 الموظفين تعويضات –مصروفات مستحقة  17  83

 مطلوب ضريبي 5  7

 الدفع  مستحقة فوائد مصروفات 6  6
     

 المجموع   202  241

     



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 22 صفحة

 

 

 تمويل 17
 

 األجل المتجددة والتسهيالت الطويلة األجل الممولة التالية:  القصيرةالمسحوب للتسهيالت تمثل المبالغ القائمة الجزء 
 

   2019 ديسمبر 31 )مدققة( 2019يونيو  30

 المبالغ
القائمة 
 حاليا  

الحجم 
  التسهيل

 المبالغ 

 القائمة

 حاليا  

الحجم 
 التسهيل

 تاريخ 
االستحقاق 
 بماليين الدوالرات األمريكية  النهائي 

      

 تمويل قصير األجل     

 تحت الطلب  -  375

ألجل وحسابات حسابات حسابات تحت الطلب و

 المؤسسات المالية

 ومتجدد قرض متعدد العمالت ألجل  تحت الطلب  452  -

 مجموع التمويل القصير األجل   452  375

      
 دين متوسط األجل           
 ائتمان متجدد            
 سنوات  4مشترك لمدة  متجددتسهيل            

  2023مارس  436 150 436 -
      
 سنوات  3مزدوج مضمون لمدة  متجددتسهيل  2020ديسمبر  250 - 250 -
      

 مجموع الدين المتوسط األجل   150  -

      
 دين طويل األجل            
 سندات خاصة     
 مليار ين ياباني  37طرح خاص بقيمة  2030س مار  332  332      

 مليون دوالر أمريكي  50طرح خاص بقيمة  2032يوليو   50  50

 تمويل مضمون            
 اتفاقية إعادة الشراء  2030أكتوبر   20  20      

 اتفاقية إعادة الشراء  2031أبريل   22  22

  اتفاقية إعادة الشراء 2031أكتوبر   21  21

 اتفاقية إعادة الشراء  2031يوليو   21  21

 األجل الطويلمجموع الدين    466  466

 التزامات عقد اإليجار    112  -      

 تعديالت تحويل العمالت األجنبية   7  10
      

45  40   

تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار 

 الفائدة 
      

 يف معاملة االقتراضات تكال   (13)  (7)

 مجموع التمويل   1,214  889

 تمويل قصير األجل       
، حولت الشركة األم ترخيصها المصرفي بالجملة إلى شركة قابضة. ونتيجة لذلك، قامت 1كما هو مفصح عنه في اإليضاح رقم 

لعمالء الصناديق ل وحسابات المؤسسات المالية بتحويل أرصدتها المحتفظ بها ضمن حسابات تحت الطلب وحسابات ألجاألم الشركة 

)"الصناديق االئتمانية"( الخاضعة لسيطرة أمين مستقل من طرف ثالث، والذي قام بتعيين شركة تابعة إلنفستكورب االئتمانية المختلفة 

بموافقة   منفصلرفي الطلب التي تم االحتفاظ بها في حساب مصتحت باستثناء جزء صغير من حسابات لتقديم خدمات اإلدارة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد تم عرض حسابات  .مصرف البحرين المركزي. تم تقديم هذا الجزء اآلن ضمن المبالغ المستحقة الدفع األخرى

 .2019يونيو  30تحت الطلب وحسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية بشكل منفصل في القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 ئم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوا 32 صفحة

 

 

 )تتمة(  ويلتم 17
 

 )تتمة( تمويل قصير األجل 
 

الرصيد  يسدد مع الصناديق االئتمانية. متعدد العمالت ومتجدد ألجل تسهيل قرض ، وقعت المجموعة على اتفاقية الفترةخالل 
 . بموجب هذا التسهيل عند الطلب المستحق

 
 تسهيالت متوسطة األجل 

 

سنوات فائدة بمعدالت عائمة عند سحبها. وتحمل   5دات بمعدالت ثابتة لمدة تحمل جميع التسهيالت المتوسطة األجل، باستثناء سن
التسهيالت المتجددة معدالت ثابتة من رسوم االرتباطات عند عدم سحبها. يخضع التسهيل المتجدد المشترك وسندات بمعدالت ثابتة 

من  بأدنى صافي القيمة وتغطية السيولة والعمل  لبعض البنود العرفية، بما في ذلك الحفاظ على بعض من مستويات الحد األدنى من
 الحد األقصى لمعدل الديون. 

 
 سندات خاصة 

 

تتضمن . في االتفاقيات المعنيةالواردة  وتحكمها البنودثابتة فائدة  تاألجل الصادرة من قبل المجموعة معدال طويلةالسندات التحمل 
 . الحد األقصى لمعدل الديون بأدنى منن صافي القيمة والعمل م بعض من مستويات الحد األدنىعلى الحفاظ هذه البنود 

 
   تمويل مضمون

 

 باعتبار، التي دخلت فيها المجموعةالشراء  إعادةصفقات  اتترتيبالذي تم الحصول عليه بموجب التمويل المضمون بالتمويل يتعلق 
 ت معداللمشتركة في أوروبا. تحمل التمويالت الموجودات األساسية هي التزامات القروض المضمونة لتعرضات االستثمارات ا

موجودات شراء بإعادة  المجموعةقوم حيث ست، الشراء إلعادةة تاريخ محدد من الترتيبات التمويلي. ولكل ترتيب ةمتغيرفائدة 
 .مسبقا  المحدد شراء ال ةعادإبسعر التزامات القروض المضمونة األساسية 

 
  التزامات عقد اإليجار

 

مليون  112.8اإليجار البالغة بإثبات التزامات عقد المجموعة قامت ، 16 رقم لتقارير الماليةإلعداد المعيار الدولي اتطبيق عند 
مع القادمة  ا  شهر 12خالل كمبالغ مستحقة الدفع تم تصنيفه أمريكي مليون دوالر  4.2ومن ضمنها مبلغ وقدره ، أمريكيدوالر 
حول القوائم  25بمزيد من التفصيل في اإليضاح رقم . تم توضيح ذلك ا  شهر 12بعد الدفع ة المبالغ المتبقية كمبالغ مستحقتصنيف 

 .المختصرة المالية المرحلية الموحدة
 

اإليجار التي يتعين  عقد بالقيمة الحالية لمدفوعات المقاسة اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار عقد التزامات بإثبات المجموعة قامت 
 .اإليجارعقد فترة سدادها على مدى  



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 ائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القو 42 صفحة

 

 

  أدوات مالية مشتقة 18

 : 2019يونيو  30و  2019ديسمبر   31األدوات المالية المشتقة القائمة للمجموعة في الجدول أدناه  يلخص
 

  2019ر ديسمب 31  )مدققة( 2019يونيو  30

القيمة  
العادلة  
 السالبة 

القيمة  
العادلة  
 * الموجبة 

 القيمة 
  االسمية 

القيمة  
العادلة  

 سالبة ال

القيمة  
العادلة  
 * الموجبة 

 القيمة 
 االسمية 

 وصف أداة التحوط                                              
                  الدوالرات األمريكية  بماليين 

        
 أ( تحوطات المشتقات        
        
 جلة األجنبي اآل مخاطر العملة المحوطة باستخدام عقود الصرف       
        
 تحوطات القيمة العادلة ( 1       
        
 تعرضات مدرجة بالميزانية 341 - (6)  341 5 -
        
 ( تحوطات التدفقات النقدية 2       
 المعامالت المتنبأ بها  43 - -  44 0 (0)        
 قسيمة على دين طويل األجل  52 - (1)  46 1 -        
        

 مجموع عقود الصرف األجنبي اآلجلة  436 - (7)  431 6 (0)

        

 أسعار الفائدة  مخاطر أسعار الفائدة المحوطة باستخدام مقايضات       
        
 دين ذو معدل ثابت  –تحوطات القيمة العادلة ( 1 434 31 -  437 21 -
        

 دين ذو معدل عائم  – تحوطات التدفقات النقدية( 2 25 - (3)  25 - (3)
        

 مجموع عقود تحوطات أسعار الفائدة  459 31 (3)  462 21 (3)

 تحوطات المشتقات  –المجموع  895 31 (10)  893 27 (3)

 ب( مشتقات أخرى                
        

 مقايضات أسعار الفائدة   50 12 (11)  200 11 (11)
 صرف أجنبي آجلة  عقود 1,470 7 (10)  1,457 6 (9)

 المشتقات األخرى –المجموع  1,520 19 (21)  1,657 17 (20)
 األدوات المالية المشتقة –المجموع  2,415 50 (31)  2,550 44 (23) 

 
 مليون دوالر أمريكي(.  70.1 : 2019يونيو   30) أعاله المذكورة مليون دوالر أمريكي مقابل القيم العادلة   54.4* تم تعيين صافي الضمانات المستلمة من قبل المجموعة والبالغة 

 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  25 صفحة

 

 

 االضمحالل مخصصات 19
 

   : ضمحاللفيما يلي مخصصات اال 
 

 بماليين الدوالرات األمريكية     
 

 مبالغ مشطوبة  في النهاية* 
 المخصص 
 )استرجاع( 

 الرصيد في 
 الفئات  بداية السنة  

 2019ديسمبر  31أشهر إلى  6    
     

 ( 5ينة )إيضاح رقم ذمم مد 13 0 - 13
     
 ( 6سلف )إيضاح رقم  18 2 (15) 5
     
 دين - االستثمارات المشتركة 1 - - 1
     
 نقد وأموال قصيرة األجل   0 - - 0
     
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى   0 - - 0
     

 المجموع  32 2 (15) 19

    
  13.7ويتعلق مبلغ وقدره  2مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  3.3ويتعلق مبلغ وقدره  1مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  2.1ق مبلغ وقدره من ضمن إجمالي المخصص، يتعل *

  هناك تغير في مخصص الخسارةكان فترة، الف. خالل بالسليتعلق مليون دوالر أمريكي  2.5مبلغ وقدره مخصص ب 2والمرحلة  1من ضمن المرحلة . 3مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة 
 . 3والمرحلة   2وال يوجد تغير بين موجودات المرحلة   2إلى المرحلة   1المرحلة موجودات  منمليون دوالر أمريكي  0.3بمبلغ وقدره 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية     
 

 المخصص  مبالغ مشطوبة  في النهاية* 
 الرصيد في 
 لفئات ا بداية السنة  

 2018ديسمبر  31أشهر إلى  6    
     

 ( 5ذمم مدينة )إيضاح رقم  12 - - 12
     

 ( 6سلف )إيضاح رقم  15 1 - 16
     
 دين - االستثمارات المشتركة 1 - - 1
     
 نقد وأموال قصيرة األجل   0 - - 0
     
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى   0 - - 0
     

 المجموع  28 1 - 29

    
  27.1ويتعلق مبلغ وقدره  2مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  1.4ويتعلق مبلغ وقدره  1مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  0.6من ضمن إجمالي المخصص، يتعلق مبلغ وقدره  *

، لم يكن هناك تغير في مخصص الخسارة  الفترةبالسلف. خالل يتعلق مليون دوالر أمريكي  1.7مبلغ وقدره  مخصص ب 2ة  والمرحل 1. من ضمن المرحلة 3مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة 
 . 3و  2و 1بين موجودات المراحل  

 

  رسوم مؤجلة . 20
 

  2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  بماليين  2019ديسمبر  31  )مدققة( 

    
 ستثمارات  رسوم مؤجلة متعلقة بطرح اال  66  63

 رسوم مؤجلة من شركات مستثمر فيها  22  -

 المجموع  88  63

     
، وهي  ش.ع.م.إلدارة األصول  مع شركة أبردين مشتركا   مشروعا  خالل الفترة ، شكلت المجموعة 14كما هو مفصح عنه في إيضاح رقم 

 . األصولدارة عالمية إلشركة 
 

أمريكي  مليون دوالر  22تم تأجيل إثبات المكسب البالغ عادلة. القيمة الب في المشروع المشترك ثمار الست لاإلثبات المبدئي كان هناك مكسب من 
. الخدمات التي سيتم تقديمهابالتزامن مع  المستقبليةفي الفترات سيتم إثباته  في اليوم األول والمثبت 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 26 صفحة

 

 

 ت محتملةوالتزاما اتارتباط 21

 
  2019يونيو  30

 )مدققة( 
 

 الدوالرات األمريكية  بماليين 2019ديسمبر  31
    

 استثمارية في الصناديق واالستثمارات المشتركةارتباطات  103  64
    

 استثمارية لالقتناءات االستراتيجية ارتباطات  -  78
    
 :لإللغاءتشغيلية غير قابلة التأجير العقود    

 سنة واحدة   لغاية 0  10
 سنوات 5سنة إلى  1من  0  39
 سنوات  5أكثر من  -  49

 لإللغاءتشغيلية غير قابلة التأجير العقود مجموع  -  98

    
 ضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف أخرى  22  21

 
ارتباطات االستثمارات المشتركة غير الممولة للمجموعة في   صناديق واالستثمارات المشتركةفي ال االستثماريةات االرتباطتمثل 
 .إدارة االئتماناستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق و اتاستثمار مختلف

 
والرياض  تتعلق عقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء بارتباطات المجموعة المتعلقة بمباني مكاتبها في نيويورك ولندن

أنها مدة اإليجار غير القابلة لإللغاء، باإلضافة إلى أي فترات  وسنغافورة وقطر والهند. تحدد المجموعة مدة اإليجار علىوأبوظبي 
م  يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار، إذا كان هناك تأكيد معقول بأن يتم ممارستها. قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

ند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ، صنفت المجموعة كل عقد من عقود إيجارها على أنه عقد إيجار تشغيلي. ع16
، طبقت المجموعة نهجا  موحدا  إلثبات وقياس جميع عقود اإليجار )باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل( وقامت بإثبات 16رقم 

يرة األجل منذ تاريخ التطبيق الحق في استخدام الموجودات لعقود اإليجار تلك. طبقت المجموعة الوسيلة العملية لعقود اإليجار قص
 (. 25المبدئي للمعيار )راجع اإليضاح رقم 

 
تتضمن الضمانات واإلعتمادات المستندية الصادرة ألطراف أخرى ضمانات مالية مقدمة لتسهيل استمرارية عمليات الشركات 

 المستثمر فيها وتأجير المعدات والمرافق.  
 

إصدار خطابات تعويض وضمانات نهائية لدعم التزامات أداء الشركاء العاملين  باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة أيضا  ب
 والشركات المستثمر فيها فيما يتعلق باالستثمارات العقارية، التي يتم تغطيتها ضمن وثيقة تأمين المجموعة لألخطاء والحذف. 

 
الدعاوى مطالبات رفعتها المجموعة أو رفعت  إن المجموعة مرتبطة بدعاوى قانونية لدى مختلف السلطات القضائية. تشمل تلك

ضدها ضمن األعمال االعتيادية. إن إدارة المجموعة، بعد مراجعة المطالبات المرفوعة ضد شركات المجموعة وبناء  على إفادة 
ي عكسي على  المستشارين القانونيين المختصين ذوي الصلة، فهي مطمئنة بأن حصيلة هذه المطالبات لن يكون لها أي تأثير جوهر

 .المختصرة الموحدةالمرحلية المركز المالي للمجموعة وبالتالي لم يتم عمل مخصص لها في القوائم المالية 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 ية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المال 27 صفحة

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  22

 
 :تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق

 األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ :1المستوى 

المدخالت غير األسعار المعلنة والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، سواء كانت مباشرة )كاألسعار مثال ( : 2المستوى 
 أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(؛ و

دات أو المطلوبات التي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق )مدخالت غير قابلة  المدخالت للموجو :3المستوى 
 للمالحظة(.

 
، باستثناء بعض الموجودات ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة

مليون   175.9ة المدرجة اللتزامات القروض المضمونة لالستثمارات المشتركة والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة. بلغت القيم
 30) مليون دوالر أمريكي 174.1البالغة مدرجة ال بقيمتها( مقارنة مليون دوالر أمريكي 189.3: 2019يونيو  30دوالر أمريكي )

 لالستثمارات المشتركة علىقروض المضمونة لتزامات الالالقيمة العادلة تستند  (.مليون دوالر أمريكي 183.2: 2019يونيو 
قع ت، وودوف وفيليبس ماركتأسعار و السماسرةأسعار عروض أسعار المدخالت المقدمة من أطراف ثالثة مستقلة بما في ذلك 

ليون  م 479.8بلغت القيمة العادلة للدين المتوسط والطويل األجل  .الهرمي للقيمة العادلةتسلسل لمن إفصاح ا 3مستوى ضمن ال
 30مليون دوالر أمريكي ) 650.0 البالغةمدرجة ال بقيمتهامليون دوالر أمريكي( مقارنة  431.0: 2019ونيو ي 30دوالر أمريكي )

جهات األجل على مدخالت من بنوك المتوسط والطويل  نلديل ستند القيمة العادلة تومليون دوالر أمريكي(.  513.7: 2019يونيو 
 .للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة الموضحة أدناه 3ى ، وتقع ضمن المستوخارجية

 
بموجب استثمارات ضمن االستثمارات المشتركة. بين المستويات  تهناك تحوياللم يكن ، والسابقة أشهر الحالية الستةخالل فترة 

كي( المشتمل على مجموعة  مليون دوالر أمري 7.8: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 7.2العائد المطلق، فإن التعرض بقيمة 
. بلغت تغيرات القيمة العادلة للسنة حتى تاريخه  3صغيرة من االستثمارات اإلضافية غير السائلة التي تم تصنيفها ضمن المستوى 

مليون   0.01 قدره: مكسب 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 0.1 ا قدره خسارةعلى تعرض استثمارات العائد المطلق تلك 
 مليون دوالر أمريكي(. 0.1: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 0.9مريكي( وبلغ صافي المبالغ المستردة دوالر أ

 
المقدمة من قبل العروض تستند القيم العادلة للموجودات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المسعرة أو أسعار 

 التجار. 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 لية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم الما 82 صفحة

 

 

 )تتمة(  الماليةلألدوات القيمة العادلة  22
 

 يوضح الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
 

 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى المجموع

 2019ديسمبر  31

 األمريكية  تالدوالرا بماليين

 الموجودات المالية         

 ى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى إيداعات لد  - 51 - 51

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 50 - 50

 استثمارات مشتركة    
 استثمارات الملكية الخاصة    5 - 562 567

 استثمارات إدارة االئتمان  - - 180 180
 استثمارات العائد المطلق  - 92 8 100
 استثمارات عقارية  - - 72 72

 مارات في رأس المال االستراتيجياستث - - 2 2
 استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك* - - 61 61

 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة** - - 419 419
 الموجودات المالية   مجموع 5 193 1,304 1,502

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 31 - 31

 المطلوبات المالية  مجموع - 31 - 31
 

مرات على االستثمار في الشركة الزميلة مبلغ  0.5لألرباح أو الخسائر نتيجة للتغير في المضاعف بمقدار الموحدة * سيكون التأثير على القائمة 
 . مليون دوالر أمريكي 1.1وقدره 

 

إثبات مكسب القيمة العادلة على  لم يتم . الفترةلدى العمالء خالل  أمريكيدوالر  226 والبالغة  بهاالمكتتب  االستثمارات تم إيداع ** 
 . الفترةاالستثمارات المكتتب بها خالل 

 

 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى المجموع

 )مدققة( 2019يونيو  30
 األمريكية  تالدوالرا بماليين

 الموجودات المالية         

 ل سائلة أخرى إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصو - 0 - 0

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 44 - 44

 استثمارات مشتركة    
 استثمارات الملكية الخاصة   5 - 500 505

 استثمارات إدارة االئتمان  - - 149 149
 استثمارات العائد المطلق  - 104 8 112
 استثمارات عقارية  - - 68 68

 *استثمار في شركة زميلة - - 38 38
 **استثمارات مكتتب بها - - 334 334

 الموجودات المالية   مجموع 5 148 1,097 1,250

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 23 - 23

 المطلوبات المالية  مجموع - 23 - 23
 

مرات على االستثمار في الشركة الزميلة مبلغ  0.5ير في المضاعف بمقدار * سيكون التأثير على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر نتيجة للتغ
 . مليون دوالر أمريكي 1.1وقدره 

 

يتم إثبات مكسب القيمة العادلة على  لم مليون دوالر أمريكي لدى العمالء خالل السنة. 408 ** تم إيداع االستثمارات المكتتب بها والبالغة 
 السنة. االستثمارات المكتتب بها خالل 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 92 صفحة

 

 

 )تتمة(  العادلة لألدوات الماليةالقيمة  22
 

واالستثمارات العقارية  في استثمارات الملكية الخاصة واستثمارات إدارة االئتمان 3للمستوى فيما يلي أدناه تسوية للمبالغ االفتتاحية والختامية لالستثمارات المشتركة 
 :ي شركة زميلة ومشروع مشترك وشركة تابعةواستثمارات ف ي واستثمارات في رأس المال االستراتيج

 

 في 
 النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بتحقق اإليرادات

 واإليداعات

 تغيرات 
 القيمة
 العادلة* 

 صافي  
 اقتناءات
 جديدة 

 في 
 البداية

 2019ديسمبر  31

 الدوالرات األمريكية بماليين

       
 تركة في استثمارات الملكية الخاصة  استثمارات مش 500 133 (15) (46) (10) 562

       
 استثمارات مشتركة في استثمارات إدارة االئتمان 149 39 (5) (2) (1) 180

       
 استثمارات عقارية مشتركة  68 23 (0) (19) 0 72
       
 استثمارات مشتركة في استثمارات رأس المال االستراتيجي  - 2 - - - 2
       

 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة راستثما 38 23 1 - (1) 61

 المجموع   755 220 (19) (67) (12) 877

مليون دوالر أمريكي الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وخسارة القيمة العادلة غير المحققة البالغة   2.3* تتضمن خسارة القيمة العادلة على مبلغ وقدره 
 مليون دوالر أمريكي على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  27.5

عند إدراج  1إلى المستوى  3ستوى ** تتضمن التغيرات األخرى على التمويل اإلضافي وتعديالت تحويل العمالت األجنبية وتعويضات مكافآت الموظفين المؤجلة والتحويل من الم
 ت غير المسعرة. االستثمارا 

 في 
 النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بتحقق اإليرادات

 واإليداعات

 تغيرات 
 القيمة
 العادلة* 

 صافي  
 اقتناءات
 جديدة 

 في 
 البداية

 )مدققة( 2019يونيو  30
  الدوالرات األمريكيةبماليين  

       
 ملكية الخاصة استثمارات مشتركة في استثمارات ال 619 106 9 (236) 2 500

       
 استثمارات مشتركة في استثمارات إدارة االئتمان 65 97 (7) (5) (1) 149

       
  مشتركة استثمارات عقارية 74 24 (4) (25) (1) 68
       

 ومشاريع مشتركة استثمار في شركة زميلة - 32 5 0 1 38

 المجموع  758 259 3 (266) 1 755

       
مليون دوالر أمريكي الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وخسارة القيمة العادلة غير المحققة البالغة  9.4رة القيمة العادلة على مبلغ وقدره * تتضمن خسا

 مليون دوالر أمريكي على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  21.4
عند إدراج  1إلى المستوى  3والتحويل من المستوى  من التغيرات األخرى على التمويل اإلضافي وتعديالت تحويل العمالت األجنبية وتعويضات مكافآت الموظفين المؤجلة** تتض

 االستثمارات غير المسعرة. 
 

اصة واالستثمارات العقارية للتغيرات في المضاعفات / معدالت الخصم / يلخص الجدول أدناه حساسية االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات الملكية الخ
 أسعار العروض المسعرة.

 

 التأثير على الدخل

 تعرض
 الميزانية المتوقع

 تعرض

 عامل  التغيير الميزانية

 2019ديسمبر  31

 الدوالرات األمريكية بماليين

     للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

(7) 7 537 551 544* +/- 0.5x 

 مضاعفات اإليرادات 
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   استثمارات الملكية الخاصة

(1) 1 8 10 9 +/- 0.5x مضاعفات اإليرادات  
        

     للنقص للزيادة للنقص للزيادة

 مشتركةلستثمارات العقارية ااال معدل الرسملة 1% +/- *69 79 59 10 (10)

        

 التأثير على الدخل

 تعرض
 الميزانية المتوقع

 تعرض

 عامل  التغيير الميزانية

   2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين

     للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

(12) 12 457 481 469* +/- 0.5x 

 مضاعفات اإليرادات 
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في رات المشتركة ستثمااال
   استثمارات الملكية الخاصة

(1) 1 7 9 8 +/- 0.5x مضاعفات اإليرادات  
        

     للنقص للزيادة للنقص للزيادة

 مشتركةستثمارات العقارية الاال معدل الرسملة 1% +/- *64 72 56 8 (8)
 

المعامالت أو العروض  أحدث ( والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة بناًء على أسعار أمريكي مليون دوالر 248: 2019يونيو )أمريكي مليون دوالر  409التعرضات البالغة  تتضمن* 
 التي ال تنطبق عليها الحساسية.

 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 03 صفحة

 

 

 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  . 23
 

الشركات ت العمالء )ااستثمارشركات تحتفظ بوفيها  مستثمرشركات  على  مل األطراف ذات العالقةتتشبالنسبة للمجموعة، 
 SIPCO Limited.وباستثمارات العائد المطلق ( وشركات أموال العمالء المرتبطة االستثمارية القابضة

 
فيها  هموشركات  المقربين وعوائلهم للمجموعة اإلدارة العلياوأعضاء مجلس اإلدارة و كبار المساهمينعلى كذلك  وتشتمل

المصروف في معامالت المجموعة  تكبد . يتم تحقيق الدخل أو تأثرة من قبل هذه األطرافمالمسيطرين أو ذوي سلطة مشتركة أو ال
ضمن األعمال االعتيادية، وقد اعتمدت إدارة المجموعة بنود وشروط كافة المعامالت مع أطراف ذات مع األطراف ذات العالقة 

 عالقة. 
 

عن   ة  بصفة ائتمانية نياب هذه الشركاتوتنظيم عة تقوم بإدارة ن المجموكات مصنفة كأطراف ذات عالقة، إال أن هذه الشرأ وبرغم
ونتيجة  الشركات.  األساسية لتلكات حصة المنفعة االقتصادية من االستثمارن من أغلبية عمالئها من األطراف الثالثة والمستفيدي

 المحددة دارة اإلط تجارية بموجب إتفاقيات شرول وفقا   يا  فعلتتم المجموعة مع هذه الشركات  لمعامالتلذلك، فإن الطبيعة الحقيقية 
 مسبقا . 

 
المالية  القوائمفي هذه  متضمنةاألطراف ذات العالقة والمع معامالت الفيما يتعلق بوالمصروفات المتكبدة  المحققالدخل إن 

 هي كما يلي:  المختصرةالموحدة المرحلية 
 

 –2018يوليو 
 2018ديسمبر 

 –2019يوليو 
 2019ديسمبر 

 

 الدوالرات األمريكية  يينبمال
    

   الموجودات المدارةرسوم  استثمارية قابضة  وشركات  مستثمر فيهاشركات  66 45
 الصفقاترسوم  استثمارية قابضة  وشركات  مستثمر فيهاشركات  25 53
 دخل الموجودات   مستثمر فيهاشركات  19 12

 مصروفات الفوائد   استثمارية قابضة شركات  0 2
 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 ية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المال 13 صفحة

 

 

 )تتمة(  عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  . 23

 
 المتضمنة في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة:ورصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي األ

 

  2019 ديسمبر  31 )مدققة(   2019يونيو  30

بنود غير  
 مدرجة 

  موجودات  مطلوبات 
بنود غير  
 مدرجة 

 موجودات  مطلوبات 
 الدوالرات األمريكية يين بمال 

 األرصدة القائمة                   
         

- - -  - - 14  
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة 

 أخرى   
 استثمارات مشتركة   1,093 - -  1,012 - -         
 استثمارات مكتتب بها واستثمارات ديّن مؤقتة   419 - -  334 - -         
 استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك  61 - -  38           
  نمساهمين استراتيجيي   12 6 -  9 12 -         
   تثمر فيهاسشركات م  83 3 22  59 2 21         
 شركات استثمارية قابضة   156 0 100  100 117 64         

 تمويل  - 452 -  - 131 -         
         

- - 10  - - 13  
 شركات صناديق العمالء المرتبطة  

 باستثمارات العائد المطلق 
         
 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  0 1 -  0 8 -
         

85 270 1,562  122 462 1,851   

 

  نشطةتدوير األ 24
 
. يةنشطة االستثماراألمباشرة والخدمات االستشارية المتعلقة بمن االستثمارات الاإليرادات المحققة من أساسا  المجموعة دخل تكون ي

االستثمارات والملكية الخاصة استثمارات طرح االستثمار وبيع وقتناء االخالل عمليات من المكونات الرئيسية لهذه اإليرادات تنتج 
لالستثمار المعين تحدث دورة تطوير القيمة ن فإ بالتساوي خالل الفترة المالية. وعالوة على ذلك، العقارية والتي ال يمكن اكتسابها 

فإن  . ونتيجة لذلك، على مدى تلك الفترةبالتساوي ال توزع على مدى فترة زمنية أطول واإليرادات الناتجة من هذه العملية  عادة  
 . الطويلة اآلجل  يةالتشغيلنتائج العمليات على  قد ال تكون بالضرورة مؤشرا  ية القصيرة األجل التشغيلنتائج العمليات 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 لية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم الما 23 صفحة

 

 

  السياسات المحاسبية الهامة 25
 

  لعمليات المجموعة العملة الرئيسية المستخدمة  والتي تعدبالدوالر األمريكي المختصرة  الموحدةالمرحليـة القوائم المالية تم إعداد 
   خالف ذلك. يذكرما لم  دوالر أمريكي(مليون ) مليونوتم تقريبها إلى أقرب 

 
الخاص بالتقارير المالية  34لمعيار المحاسبة الدولي رقـم المختصرة للمجموعة وفقا   الموحدةالمرحليـة ة ـالمالي ت القوائمـدأع

التي تم  لتلك هي مطابقةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تلك المتبعة في إعداد  الهامة إن السياسات المحاسبية. المرحلية
 بتطبيقباستثناء السياسات المحاسبية المتعلقة ، 2019يونيو  30للسنة المنتهية في  المدققة المالية الموحدة  إتباعها في إعداد القوائم

عقود اإليجار )راجع أدناه( واالستثمار في مشروع مشترك )راجع المتعلق ب 16عداد التقارير المالية رقم إلالمعيار الدولي ألول مرة 
 (.14اإليضاح رقم 

 
 16 عداد التقارير المالية رقمالدولي إلتطبيق المعيار 

 
، ويتطلب من عقود اإليجار واإلفصاح عن اإلثبات والقياس والعرض  مبادئ 16عداد التقارير المالية رقم إليحدد المعيار الدولي 

 .الميزانيةموحد مدرج في لنموذج  ا  جميع عقود اإليجار وفقاحتساب المستأجرين 
 

باستخدام الطريقة المعدلة بأثر رجعي. وبموجب هذه  16ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيا
 .2019يوليو   1من  اعتبارا  بقاة في األرباح المإثبات التأثير المتراكم الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع 

 
على أنها  اإليجار تلك المصنفة مسبقا  يجار المتعلقة بعقود إلا عقدالموجودات والتزامات الحق في استخدام  قامت المجموعة بإثبات

على أساس يجار إللجميع عقود االموجودات استخدام تم إثبات الحق في القصيرة االجل.  إيجارهاباستثناء عقود  ةعقود إيجار تشغيلي
لمدفوعات القيمة الحالية يجار على أساس إثبات التزامات عقد اإل. تم بصورة مستمرةالمعيار تم تطبيق كما لو القيمة المدرجة 

 .اإليجار المتبقية اعتبارا  من تاريخ التطبيق المبدئي
 

 :2019 يوليو 1كما في  16لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فيما يلي أدناه توضيح 
 

تطبيق الناتجة عن غ المدرجة للموجودات المالية الناتجة عن المبالفروق تم إثبات المعلومات المقارنة. عرض لم يتم إعادة  (أ
على ذلك، فإن المعلومات  . وبناء  2019يوليو  1في في األرباح المبقاة كما  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

غير قابلة لي فهي وبالتا 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ال تعكس متطلبات 2019للسنة المالية الواردة 
 . 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب  2020للسنة المالية الواردة بالمعلومات للمقارنة 

 
 التعديالت التالية في تاريخ التطبيق المبدئي.تم إجراء  (ب

 

والمعدات  تد الممتلكامليون دوالر أمريكي وتم عرضها ضمن بن 111.2تم إثبات الحق في استخدام الموجودات البالغة  -
 والموجودات األخرى في القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للمركز المالي. 

 

مليون دوالر أمريكي ضمن بند التمويل في القائمة المرحلية الموحدة   112.8تم إثبات التزامات عقد اإليجار البالغة  -
 المختصرة للمركز المالي. 

 

 مليون دوالر أمريكي في األرباح المبقاة. 1.6ت على أنها خسارة قدرها تم إثبات صافي تأثير تلك التعديال -
 



  المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 33 صفحة

 

 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 25

 
 )تتمة(  16 عداد التقارير المالية رقمتطبيق المعيار الدولي إل

 
ت اإليجار )كما هو اعتماد وتطبيق السياسات المحاسبية الجديدة فيما يتعلق بالحق في استخدام الموجودات والتزاماتم  (ج

 . 16ملخص أدناه( من تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

قامت المجموعة بإثبات الحق في استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس الحق في استخدام الموجودات  -
تم استهالك االضمحالل، ومعدلة ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار.  بالتكلفة، محسوم منها أي استهالك متراكم وخسائر

 الحق في استخدام الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
 

االيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات االيجار التي عقد التزامات قامت المجموعة بإثبات تاريخ بدء عقد االيجار، عند  -
  االيجار.عقد عين سدادها على مدى فترة يت
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